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 مفاوضات التسوية
  
  

  ماذا جرى يف طابا
  ؟2001يناير / يف كانون الثاين

  
  

ومع أن الرئيس األميركي السابق، بيل . بات معروفاً إىل حد كبير 2كامب ديفيد  ما جرى يف قمة
كلينتون، حمّل الفلسطينيين مسؤولية فشل القمة يف التوصل إىل حل دائم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، وتبعه يف ذلك كثيرون من الساسة واحملللين، إالّ إن ما كتب عن املوضوع يف 

وساهم يف إيضاح ما جرى حقاً . أظهر أن هذا كان افتراء ال أساس له من الصحةحينه، والحقاً، 
يف الفترة ما بين " األيام"بصورة خاصة مقاالت أكرم هنية التي نُشرت يف صحيفة 

، وخطاب أبو مازن أمام "أوراق كامب ديفيد"حتت عنوان  10/8/2000و 29/7/2000
" احلياة"مايل وحسين آغا الذي نشر يف  ، ومقال روبرت9/10/2000اجمللس املركزي يف 

بتاريخ " نيويورك تايمز"، ومقال ديبورا سونتاغ الذي نشر يف 20/7/2000بتاريخ 
26/7/2001.  

مل تكن نهاية املطاف يف املفاوضات قبل وصول شارون إىل  2لكن قمة كامب ديفيد 
اضة والقمع اإلسرائيلي احلكم وتوقف املفاوضات نهائياً يف املرحلة احلالية، مرحلة االنتف
من دون ( 2001يناير / الوحشي، إذ حلقت بها جولة مفاوضات جرت يف طابا يف كانون الثاين

يعتقد كثيرون أنه حدث فيها تقدم حقيقي، وأنه إذا ما استؤنفت املفاوضات ) حضور األميركيين
  .يف يوم ما، فإنها ستستند إىل ما تم إجنازه يف هذه اجلولة

جرى يف كامب ديفيد، مل يحظ ما جرى يف هذه اجلولة بالكثير من اهتمام وخالفاً ملا 
وجتتهد املساهمات الثالث التالية يف . اإلعالم، وتكتم الذين شاركوا فيها على ما تم التوصل إليه

إلقاء قليل من الضوء على املوضوع، وتكشف إحداها عن جهود مكثفة متواصلة يقوم بها 
ة وصوغ ما تم التوصل إليه من تفاهمات يف طابا، كي ال تبدأ أية األوروبيون حالياً لبلور

  .مفاوضات، ربما جتري يف املستقبل، من نقطة الصفر
 

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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